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المزنرة بأشجار الصنوبر ي إحدى مهرجانات الصيف في قريتي الجبلية ـــصونيـا: ف
 معدٍ  ن المقيمين والمغتربين ووقف أمامهم على منبرٍ ـرهطـٌ موغابات السنديان تجمع 

رة والغفورة ـيوأخذ يخطب بالجماهير الغف الغةــالفصاحة والبابزة ــللمناسبة أحد جه
ارة، لو لم أكن لبنانياً لتمنيت أن أكون لبنانياً، ولو لم أكن إبن ـابه بهذه العبـــبادئاً خط

ة ريم.ــون إبن قريــة ريم لتمنيت أن أكــقري  

التعصب القبلي  نـوله فهي مزيٌج مـــي قــاً فــارات صادقــذه العبــإذا كان صاحب ه
ال الرومانسي. سألت نفسي ماذا لو كان هذا ـن الخيــوالعنصرية الممزوجة بالكثير م

ه ــــزاً بوطنــارة معتــردد نفس العبــل كان سيــَد سودانياً أو صومالياً هــالخطيب ُول
 الصومال وأكواخ ضيعته المبنية بالطين والقش، وأهله الحفاة العراة الجهلة الجائعين

ته الصدفة.صنع زاز أية قيمة موضوعية؟ أم هو إعتزازٌ ــوهل لهذا اإلعت  

واعية أن يكون لبنانياً فال بّد أنه يرى في ـار بإرادته الــسليمان: إذا كان الخطيب يخت
آخر، وصفات عقلية ونفسية وجمالية  د في أي شعبٍ ـل ال توجــالشعب اللبناني فضائ

ون مثالً بالمحافظة على هويتهم ـل يتميز اللبنانيـــر. هـــآخ ي أي شعبٍ ــراها فـــال ي
ا؟ هل يتميزون بالوقوف موقفاً ـدة الكلمة ووحدة الرؤيــل يتميزون بوحــة؟ هــالوطني

ن ـوار؟ هل انتقل اللبنانيون مــام العواصف التي تعصف بهم من دول الجــداً أمــواح
انية؟ عددوا لي ــه الكيــوي له وحدتى مجتمع عضــل ومذاهب وأثنيات الـــتجمع قبائ

انيون اليوم غير تصدير شبابهم الى الخارج، فإذا حالفهم ــفضيلة واحدة يتسم بها اللبن
ً ــروات كانت عودتهم الــالحظ وجمعوا ث ون ــبها، وإال فهم مذل ى الوطن األم مرحبـا

ة ــاب نواب األمي انتخــر مسموح لهم أن يشاركوا فــانون مبعدون، حتى أنه غيــمه
السها.ــومج  

وفاء نرددها ليل نهار عن شعبنا اللبناني العظيم، والمؤلم ــة جــحســام: شعارات رنان
نغنيها، وأناشيد  ولها الى أغانٍ ـذنا نحــرط ترديدنا لألكاذيب صدقناها وأخــن فــأننا م

رتجلناها للتو ننا إـول ألطفالنا أنق ــي المهرجانات، وزجلياتننشدها، وقصائد نلقيها ف
.ي المناسبة، ونحن كنا قد علكناها آالف المرات واجتريناها آالف المراتــمن وح  
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دادنا الفينيقيين، وما قدموه ــا يسمى أجــا نتمسح بمــر أننــسنــاء: والذي يزعجني أكث
ختراع الحرف وبناء المستعمرات الحضارية التي نشرت ثقافة السالم ــن إللبشرية م

اهي والتفاخر بأن ننسب ـن الشعوب، ويصل بنا التبــاعل الحضاري بيــلم والتفــوالع
ز بإنجازاتهم ـرم الفينيقيين وأعتــى فينيقيا، أنا شخصياً أحتــونان الـــر فالسفة اليــأكث

 الحضارية، ولكني أريد أن أفهم ما هي عالقتنا نحن أبناء الحاضر بالفينيقيين.

اتحين لبالدنا بسبايا ــوش الفــود جيــالط جنــاسد إلختــمشوش ف اجٌ ـــأحمــد: نحن نت
ـاعي أو العكاري أو الجنوبي الذي إستبيحت وجواري الشعب المنهزم، إنَّ الفالح البق

د جيوش الدول الغازية قروناً طويلة، قد فقد كل ما ــولته على يــنتهكت رجأرضه وإ
ول لي أّن إبن صور اليوم هو حفيد ـل تريد أن تقــيربطه بأجداده الفينيقيين العظام، ه

اربوا الرومان في عقر دارهم، ــرطاجة وحــوا قــن بنــوم الذيـــك القــملكارت وأولئ
ي الشمال األفريقي حيث عاد الفاطميون فنموها فأخرجت ــوزرعوا بذرة حضارية ف

تريد أن تقول لي أّن د واللسان، هل ــه واليــن كل زوج بهيج حضارة عربية الوجــم
اد أدونيس وعشتروت وبيبلوس العظيمة، أم يكون أهل ــوم هم أحفـــالي جبيل اليــأه

أتي ـل أن يــروما أعظم أباطرتها وبنت قبــائالت التي قدمت لــاد العــم أحفــبعلبك ه
أيام الرومان معبد باخوس. ّمـيسالذي الف السنين قلعة بعلبك ومعبدها الرومان بآ  

ق واستكان ـاتحين ألـِف التملــزاة الفــامل مع الغــاني بالتعــوال عهد اللبنــيلــى: وطل
رَّ ـزلف واكتسب مع الوقت نفسية السمسار، حاولوا أن تتذكروا كم رجالً وطنياً مــالت

بتاريخ لبنان غير فخر الدين المعني، من بشير الشهابي الذي باع نفسه إلبراهيم باشا 
زار العثماني، أم ما نراه اليوم في إبن الجنوب ـدام الجــذليالً تحت أق المصري وركع

الذي يتقرب من الفارسي أكثر مما يتقرب من شريكه في الوطن في طرابلس ، أو ما 
ن الباكستاني والشيشاني أكثر مما يتقرب من ـن إبن طرابلس الذي يتقرب مــراه مــن
ن الجنوب.ــإب  

ان القديم كان رمزاً لجبل لبنان ــان بحدوده الحالية، لبنــليس لبنان القديم ــسليمان: لبن
دءاً بالعصر األموي ــن رفضوا التبعية واإلسترهان بــرار الذيــزاً ألولئك األحــورم
وا ـة تعلقـات مختلفــن أثنيات مختلفة وديانــرار مــراك العثمانيين، أحــاًء باألتــوانته

في غاباته عيشة الزهاد والمتصوفين فقط اشوا ـومعاصيه، وعل ــذا الجبــبصخور ه
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ان هي قصة الحرية منذ مئات ــوا أسياد مصيرهم، قصة لبنــليتمتعوا بحريتهم ويكون
رر لوجود كيان إسمه لبنان، وإذا كان السهل ـة ال مبــوال قضية الحريــوات، فلــالسن

ن لبنان فهذا إجراء أخذه الفرنسيون ـزءاً ال يتجزأ مــد ُجعلوا جــوالجنوب والساحل ق
 دون أن يستشيروا أحد.

والسيادة وعدم  ل ال زالوا حتى يومنا هذا يحملون جينات الحريةــاء الجبــحســام: أبن
اً.ــافة المجتمع اإلستهالكي أفسدتهم حديثــعية، ولكن ثقبتالرضوخ ألي   

ة األولى التي سببها حصار ي الحرب العالميــل تفسر أحداث المجاعة فــصونيـا: وه
ق فراشة الحرية التي أوشكت تخرج من ــاألتراك لجبل لبنان إال بمحاولة األتراك خن

 شرنقتها؟

د غادر أجدادنا الى األميركيتين ومصر وهناك أسسوا الجرائد والمجالت ـسنــاء: ولق
الحرية نمت وأبدعوا في التجارة وأشعلوا نار النهضة أينما وطأت أقدامهم، إنها بذرة 

 في المغتربات وأنتجت عمالقة في المال واألعمال واألدب والفن والفلسفة.

اش حياة اإلرتهان والعبودية، شرق التبعية لحكام " بعد ـق عــي شرق عتيــأحمــد: ف
ة وجركسية وكردية، لقيط ـن أصول تركيــرهم مــالعصر العباسي األول" أصبح أكث

ي قصور الخلفاء ثم تسلطنوا لضعف الخلفاء ـاً فــحياتهم رقيقدأوا ــمن الحكام الذين ب
اب بيعوا رقيقاً ـائهم، كلهم مماليك ال أحساب لهم وال أنســي شهواتهم وغبــوغرقهم ف

ي قصور العباسيين ثم استولوا على السلطة وحكموا ــوا فــي أسواق النخاسة وتربــف
رار رفضوا هذا الواقع فلجأوا الى جبال ـالناس بأخالق العبيد ونزواتهم، أجدادنا األح

ل ـي ذلك فجبــان يعتصمون بها لصيانة حرياتهم وكراماتهم وسيادتهم، ونجحوا فــلبن
ر التاريخ الطويل كانت له وضعيته الخاصة به تابع للحكم المركزي ضمن ــلبنان عب

     ي معترٌف به.ــإستقالل ذات

ان اللبناني، إذا غربت شمس الحرية ال يبقى ي جوهر الكيــرية هــحســام: قضية الح
للكيان اللبناني من معنى، بل ال يبقى له من وجود، اللبنانيون القدماء أبوا أن يضحوا 

ه األكبر ـهمال اإلسكندر المقدوني الذي كان ــاتحين حضاريين أمثــبحرياتهم حتى لف
و المبرر الذي ـما ه نشر الفلسفة والحضارة اليونانية لتصبح حضارة البشر أجمعين.
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جعل اللبنانيين التنوخيين يدافعون عن الثغور بوجه الصليبيين والتتار بجهود العمالقة 
اء لوال تشبثهم بذلك القبس اإللهي ـون عشرات آالف الضحايا حتى قاربوا الفنــويقدم

ش ن يصارع التنين العثماني المتوحــر الديــل فخــا الذي جعــرية، مـي إسمه الحذال
ي يسبي جمالها ــق المجنون لتلك الحسناء التــوال العشــل لــر رجــويحارب حتى آخ

رية؟ــول والتي إسمها الحــالعق  

االت في اإلضاءة على المواطنة فال يزيدونها إال ــآالف المق موـــسليمان: يدبّجون الي
رية؟ ماذا ينفع ـر أساسها الحــا قيمة أي مواطنة إذا لم يكن حجــغموضاً وظالمية، م

ة ــى اإلستهالك، ومستوى الخدمات، وكميــرد علــدرة الفــرد، وقــل الفــمستوى دخ
امعات، إذا كان اإلنسان مرتهناً إلقطاع سياسي وديني ومالي هو بدوره ــخريجي الج

لكةً وتبريراً، فأن نعيش صقوراً نعشش في شماريخ ا فذـوى خارجية، كفانــمرتهن لق
وؤات القمم ومغاور الوديان، نأكل الزعتر والزيتون والريحان البري، ــالصخور ونت

ي أقفاص ذهبية نأكل الكافيار ـوساً فــاماً محبــون حمــن أن نكــرة مــألشرف ألف م
 ونشرب النبيذ الفرنسي والوسكي األسكتلندي.

رف ألف ان في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم أشــول أّن لبنــصونيـا: كأنك تق
ى ألف مرة من لبنان القرن الواحد والعشرين؟ــمرة وأجمل ألف مرة وأرق  

اف ، وزادت قوة اإلستهالك ــامعات عشرة أضعــحســام: تضاعف عدد خريجي الج
رد عشرة مرات، وزادت ملكيتنا للسيارات واآلالت الكهربائية عشرة مرات، ـعند الف

ا األدبي والفني والفلسفي ـتواصل مع تراثند ــامعي واحــى خريج جــي علــولكن دلن
ي لبنان ولم ـرص عمل فــي كم عدد الخريجين الذين وجدوا فــل لــتواصالً إيجابياً ق

وا الى المغتربات ــكيتين أو أستراليا، إذهبيى الخليج أو أوروبا أو األمرــاجروا الــيه
والطوائف واألحزاب  انـي حال المغتربين كيف هم مقسمون حسب األديــوانظروا ف

ون التواصل بينهم مقطوعاً، إنهم يكيدون لبعضهم كما في الوطن ـوالمناطق ويكاد يك
ن كذلك في المغتربات، ــي الوطــر كما فــيرفضون اآلخي المغتربات، إنهم ــكذلك ف

نغني لوحدة الكلمة ووحدة الرؤيا ونلقي آالف القصائد في المهرجانات، ونكتب آالف 
ات الجميلة على الفايس بوك، ثم نعود مطأطئي الرؤوس الى مضارب القبيلة ارــالعب

زبياً ومناطقياً، كل ـنقسمت مذهبياً وحــى جامعاتنا ومدارسنا إوالعشيرة والمذهب، حت
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وار األديان وحوار األحزاب الى أين سينتهي بنا طالما أن قلوبنا ـي حــهذا التكاذب ف
ها وال قمر السيادة أضاء ليالي تبعيتها.معتمة ال شمس الحرية أشرقت علي  

ي وأقاربي وذكريات طفولتي وأصدقائي ـواطنة ال يتعدى أهلــليلــى: إّن مفهومي للم
وكانت  ،ي المدرسة والجامعة، يضاف الى ذلك حديقة منزلنا شجرة التوت الشاميــف

خصصت لقطاف ي بالصعود إليها إال بعد أن أنزع ثيابي وألبس ثياباً ـأمي ال تسمح ل
ار التفاح ــر سيمرغ ثيابي من األعلى الى األسفل، وأشجــوت ألن العصير األحمــالت

رائش العنب التي كنا نتأرجح بسقائلها، أما عندما ـوخ، وعــوالدراق والسفرجل والخ
ن شجرة التين وكسرت يدي فال زلت أتخيل الجبس حول يدي حتى يومي ــسقطت م

 هذا.

ى أوالدها حتى حدود السرساب، فال يسمحون للولد ــوم تخاف علــالياس ــالن سنــاء:
ي أيامنا ــى الرعب، فــو الــى الشرفة يدعــل البيت، حتى الصعود الــباللعب إال داخ

ولد يسرح ويمرح كما يحلو له دون خوف ـرابعة كان الــالثة والــالث السالفة ومنذ سنّ 
ة والثامنة نلعب بين ـالسابع ي سنّ ــا فــسه، كنعليه وكأنه راشد يستطيع أن يسوس نف

ول العنب في ــاً الى حقــن البيت والضيعة كنا نذهب يوميــراج الصنوبر بعيداً عــأح
وادي المشهور بشماشير صخوره ومغاوره التي كانت ــل الضيعة بجانب ذلك الــأسف
رده قطعان الماعز، لم ن نبع مشهور تـي العهد العثماني، كنا نشرب مــاجم فحم فــمن

نكن نخاف من كالب الرعيان وكنا إذا وجدنا حماراً مربوطاً في أحد الحقول نمتطيه 
ن مرعاه، أواخر أيلول موسم المعاصر كنا نشارك ـونلهو لساعات طويلة حارمينه م

وة الدبس ونرقص ونغني ـول المعصرة نشوي البطاطا ونأكل رغــأهلنا في السهر ح
اف على أحد أو ــود ورميها تحت الخلقين، لم يكن أحد يخــضار الوقي إحــونساعد ف

يخاف من أحد، كانت الضيعة عائلة واحدة شيخ الضيعة أبو سلمان وخوري الضيعة 
رن بأقدامهم العارية ويشاركونا الغناء ـي الجــي رفس العنب فــالياس كانا يساهمان ف

الثانية عشرة كنا نذهب  في سنّ والضحك والصراخ وإحضار الوقود، عندما أصبحنا 
ى األقدام مجموعة كبيرة من أوالد الضيعة صبيان وبنات الى قرية مجاورة ـمشياً عل
ركية ـــالم األميــرض األفــنما تعيد ســن قريتنا خمسة كيلومترات حيث يوجــتبعد ع

زة الى رب األميركي وأنا كنت منحاــالم الغــرمين بأفــالكاوبوي والقراصنة، كنا مغ
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ن من الممثلين أقوى ـون واين وكنا نتخاصم مَ ــالممثل بارت النكستر وغيري الى ج
ولة، عندما نخرج من صالة السينما الساعة التاسعة نذهب جميعاً ـــوأسرع وأكثر رج

الى محل الفالفل ثم نقفل عائدين سيراً على األقدام الى ضيعتنا. كانت تكاليف الرحلة 
ل والمرطبات والبزر، لم نكن نخاف في ـنصفها للسينما ونصفها للفالفانية ــرة لبنــلي

ودة من العتمة أو من عابري السبيل، كنا نغني ونرقص ونحن أكثر براءة ـطريق الع
ن قديسي هذه األيام، ال زال أولئك األوالد أصدقائي حتى ـن ألف قديس مــوطهارة م

مغترباتنا ألننا قد تفرقنا أيدي سبأ،  نــود مــنتزاور كل صيف عندما نعومي هذا، ــي
ي البرازيل والبعض في الواليات المتحدة والبعض ــي أستراليا والبعض فــفبعضنا ف

ل واألصدقاء كل صيف والتجول ما بين ـاء باألهــلتقــو وطني اإلي الخليج، هذا هــف
األموات ل، والمساهمة في بعض الواجبات اإلجتماعية من تعزية بـر وسهل وجبــبح

ودة الى مغترباتنا ـــأو تهنئة بالزيجات، وحضور بعض الحفالت والمهرجانات ثم الع
ا ومكان عملنا.ــالتي هي مصدر رزقن  

ل مالحظة مأساوية على المغتربين، فهم يهملون في معظمهم تعليم ـسليمان: إني أسج
غير متواصلة مع  ة، فاألجيال التي تولد وتتربى في المغترباتــأطفالهم لغتهم الوطني

وننا وآدابنا وأنماط تفكيرنا، وهذا مؤشر قطع حبل السرة بينهم ــومية ومع فنــلغتنا الق
رابة الدم وبعض الفلكلور ـق قبل، فال يعود الوطن يعني لهم إالن في المستـوبين الوط

ّن رق، العجيب في هذا الموضوع أـــوالمآكل التقليدية كالتبولة والكبة النية وكأس الع
ي أواخر القرن التاسع عشر هرباً من ظلم ـا الذين هاجروا فــن أهلنــمالرعيل األول 

اً من الجوع والذل، أولئك الناس وكان ـالعثمانيين ثم إبان الحرب العالمية األولى هرب
ي المغتربات فأسسوا الجرائد والمجالت وألفوا ــى أنفسهم فــشتغلوا علــاً إأكثرهم أمي

اً وإقتصاداً وسياسةً بل إنهم ساهموا في ــراً وأدبــاء أميركا فكــوساهموا في بنالكتب 
ر في الوطن األم بما بعثوه من روائع أدبية وشعرية وفنية، واليوم أكثر ــإنهاض الفك

ة كل واحد منهم شهادة جامعية وهم ال يبعثون لنا ال أدباً وال ـأهلنا يغتربون وفي جعب
يتقنون إال الرطن باإلنكليزية والثغثغة بالفرنسية، وليتهم يقدمون لنا  فناً وال شعراً، ال

ود هؤالء في زيارة للوطن بعد عدة سنوات ــاً بهاتين اللغتين، وعندما يعــراً راقيــفك
اتهم األجنبيات وأوالدهم الذين ال يفهمون من لغة العرب حرفاً ــراهم بصحبة زوجــن
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ل يتباهون بأنهم تعمدوا عدم تعليم ـهم أغنية واحدة واألهداً، وال يغنون من أغانيــواح
 أوالدهم اللغة العربية فهم ال يريدون أن يتخلقوا بأخالقنا أو يتشبثوا بتراثنا.

دل أنه في واقع األمر يوجد في األمريكيتين وأستراليا أميركيين ــل هذا يــهصونيـا: 
ين إال ما ندر، وشواذ القاعدة يثبتها ن أصل لبناني، ولكن ال يوجد لبنانيـوأستراليين م

 وال يلغيها.

 أولئك الناس بالمشاركة في ليلــى: إذن لماذا نحن نقيم الدنيا وال نقعدها مطالبين بحقّ 
وجد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم؟واب األمة، بل لماذا تــنتخاب نإ  

ن من جامعة أميركية وسافر ن أخي الذي تخرج في لبناــسنــاء: ال تستغربوا ذلك فإب
ر الفايس بوك في األسبوع الماضي رسالة يقول لي فيها.. ــالى السويد، أرسل لي عب

ابة بالعربية لماذا ال ــى الكتــي لماذا ال تكتبين باإلنكليزية؟ وإذا كنت مصرة علــعمت
ة ـــ، هذه اللغا تكتبينــهم مـي أستطيع فــرف الالتيني كــامية وبالحــتكتبين باللغة الع

ا عالقتنا ــادية وسكان الصحاري فمـــل البــة أهــا لها، إنها لغــا ومــا لنــالفصحى م
 نحن اللبنانيون بها.

اك مؤامرة على ثقافتنا القومية ولغتنا القومية ـى أّن هنــدل علــؤشر يــحســام: هذا م
وائفية على تنفيذها ــاألجنبية والطربوطة باإلرساليات وجامعاتنا ــتتسابق مدارسنا الم

د األول ال تقرأ إال ما يخدم إختصاصك فالثقافة العامة كذبة ــون البنــداً، ويكــداً بنــبن
ال األمريكيين الناجحين الذين ال ــال األعمــكبيرة، ثم يقدمون لك أسماء عشرات رج

ركية، وإذا ما نطقت ـث األمين فيها آالف الجثــن تقع فيتنام البالد التي دفــيعرفون أي
ون أّن ــوس أنجلوس أو فرجينيا، وهم يجهلــي لــوه منتزهاً فــان ظنــأمامهم بإسم لبن

عسكرهم هو الذي نهب متاحف بغداد يوم دخلها فاتحاً وساهم في تدمير أقدم حضارة 
 وق ذلك يتباهون أنهم حماة الحرية والديموقراطية وحقوقــعلى سطح الكوكب، ثم ف

ومركز تفاعل الحضارات. اإلنسان  

زان الثقافة الوطنية، هل هؤالء ـي خــامية هــة العــدالً بأّن اللغــو سلمنا جــأحمــد: ل
وا يتذوقون فنون ــامعات الفرنسية واألميركية ال زالــن المدارس والجــالمتخرجين م
ابا وميجنا وقرادي ومخمس مردود وغيره؟ هل ال زالوا قادرين على ــالزجل من عت
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ه سعيد عقل وميشال طراد ورشيد نخلة وما أنشده على المنابر ـتذوق جماليات ما كتب
دان، كان كل شاب ــول الدامور وطليع حمــوسى زغيب وزغلــوادي ومــشحرور ال

لزلف والميجنا والمخمس عتابا وأبو البناني أمي أو متعلم يتقن تأليف أبيات المعنـّا وال
راء فيه أبيات عتابا كتبها جدي ــه صفــر أوراقــال زالت تحتفظ بدفت مردود، جدتــي

ي ـو يقصب الحجارة بشاقوفه، فــه يفلح أو وهــو وراء فدانــل وهــي الحقــوغناها ف
حاولت مرة أن  ن عمري كتبت الكثير من أبيات العتابا الرقيقة الشفافة،ـالعشرينات م

أقرأها على أختي التي ستتخرج هذه السنة ماركيتينغ من الجامعة اللبنانية األميركية، 
ول، أوالً أنا ال أفهم ماذا تقصد، ثانياً ــي الضحك وهي تقــفكانت تضحك وتستغرق ف

و الجمال فيما تكتب، ثالثاً واعذرني هذه أالعيب أطفال، نحن اليوم في زمن ــن هــأي
ى الجميزة وتمتع بالحضارة ــو أو الـإذهب الى الزيتونة باي أو الى شارع مون رــآخ

ى ال تتقن إال الوقوف على األطالل. وسألتها متغابياً ـالحديثة، إنك مثل أجدادك القدام
ل تريدني أن أعيش ول هوم األطالل؟ فازداد ضحكها وهي تقــأال تحبين أغنية أم كلث

سنوات قليلة  ى فّن الزجل ابتدأ يموت تدريجياً فلن تمرَّ ن مومياءات، صدقوني حتــبي
 حتى يبدأ بلفظ أنفاسه األخيرة.

ع اللبناني من جهة التعرض للظلم ــواعه كان يجسد الوجــل بجميع أنـــسليمان: الزج
ؤلمة ــراب المــراك العثمانيين وقصص اإلغتــدي األتــويع على أيــواإلستبداد والتج

اركين وراءهم الزوجة والولد ــن تــادرون الوطــزوجين يغــين أو متازبــرجال عــل
، هاربين ي جزٌء منهم وهم جزٌء منهاــل واألصدقاء والطبيعة التي هــوالحبيبة واأله

د ال يعودون، وإذا عادوا فبعد عشرات ـذل والتهميش، وقد يعودون وقــر والــمن الفق
رغم عمق  اللبناني الموجعة، ولكن الرعيل األول ظلّ راب ـالسنين، إنها ملحمة اإلغت

ه وتراثه، مغتربو اليوم خريجي جامعات أوالد ـالمعاناة مخلصاً لمواطنيته متعلقاً بلغت
ة ثيابهم وموديل سياراتهم ــادات إستهالكية، ال يهمهم إال أناقــي وعــمجتمع إستهالك

وأي كوكتيل يشربون، وأكثرهم ي يسهرون ـون وأي منتدى ليلــي أي مطعم يأكلــوف
ينهي سهرته بسيكارة حشيشة إن لم نقل أكثر، وبمضاجعة صديقته، وفي اليوم الثاني 

ار فال إلتزام بالصديقة وال بالصحبة بل عبثية مطلقة، والمهم ــل يمحوه النهــكالم اللي
لغاية تبرر ن أي جهة أتى، فالمصدر ال يهم طالما أّن اــال مــى المــور علــو العثــه



11 

 

و بغاء، هل هو إرتهان ألحزاب ــل هــار بالمخدرات، هــل المصدر إتجــالوسيلة، ه
ؤالء الناس فهم في مغترباتهم ـو سمسرة وبلطجة، وإذا إغترب هــل هــوزعامات، ه

أشد فساداً، يتاجرون بالمخدرات في أوروبا وأفريقيا ويعملون في التهريب واألعمال 
ياً أو فنياً أو حتى أسرة كريمة.مبني لنفسه مركزاً علالمشبوهة، وأقلهم ي  

ت الناس الى مذاهب مسوية الوطنية وقــي عبثت بالهــان التــي لبنــالحرب ف صونيا:
الد المجاورة والتي ــى البــاطق وثقافات مختلفة ستنسحب بدورها علــزاب ومنــوأح

رق األوسط ــي منطقة الشــولي فــاك عبث شمــالي هنــاثلة. وبالتــروباً ممــتعيش ح
ان ومفهوم المواطنة، النخب كلها هاجرت ولم يبق إال البلطجية واإلنتهازيين ــباألوط

ر الخطابي الذي يحاكي ــن، وأصحاب الشعارات والفكــاجرون بالدم والديــوالذين يت
 الغرائز وال تهمه الحقائق فهو أصالً ال يحاكي العقل.

ر من العبثية، ولهذا أنا ـرة الحرية أكثــي حياتي شيئاً يتناقض مع فكــحســام: لم أَر ف
ي العشر سنوات الماضية ــي لبنان فــرتكست فــة إنتكست وإة الحريــأعتبر أّن مقول

الذي  أس العميق " وإن لم يعترف أصحابه به "ــو اليــوذلك لسببين، السبب األول ه
ي والكلمة بعد تلك القافلة الكبيرة من الشهداء، رسان الرأـاعة المثقفين وفــأصاب جم

ذا اليأس الذي أصبح مقولة قدرية بأّن اإلنسان مهما يفعل هو عبد قدره الذي رسم ــه
ال لو لم نكن مستحقين للذل ــي هذا التصور فقــالى فــولد، والبعض غــل أن يــله قب
ي هذا الشرق األوسط الذي ـهللا فا ــوان والعيش بنفسية ومسلكية العبيد لما خلقنــواله

ة، ـدول األجنبيــالح الــات لمصــوذات والتبعيــتسوده الديكتاتوريات والغيبيات والشع
ريات ساعةً بإسم إعداد العدة إلستعادة األرض السليبة وساعةً ــوالذي تصادر فيه الح

تمنطق فقد تزندق، ر " وإن اختلفت األساليب " أّن كل من ــي تعتبــان التــبإسم األدي
داء بالسلف الصالح، إنها لعبة ــاعة واإلقتــن رأي الجمــرج عــن أبدع فقد خــوكل م

ج مكرهين، وسيطرة ارــى الخــة الــرة النخبــر إال شيئين هجــزاز رهيبة ال تثمــإبت
ن وسائل إعالم ومدارس وجامعات ومن ــعلى مقدرات البالد م األوباش واللصوص

عادها عن ميادين الحياة العامة رأة بحجة أّن جسدها عورة وإبـرى تسليع المــجهة أخ
نتشار الكبت والشذوذ والمزيد من الغيبيات والشعوذات.وإ  
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العبثي ال يمكن د أّن هناك عبودية أقسى وأعتى من العبثية فاإلنسان ــسليمان: ال أعتق
إعتباره كائن فردي، ألن  إعتباره كائن إجتماعي وال كائن كوزموبوليتي أو وال حتى

رد يحقق إنسانيته بالوعي والحرية والمسؤولية، والعبثي ال يعيش من أجل ــالكائن الف
تطور إنسانيته وترقيها، ولكنه يعيش لشهواته ولمزاجيته التي  يــة التفإكتساب المعر

 ر، ويعيش فقط ليحصل على المال الذي يشبع رغباته ويجعلهـوم الى آخــتتبدل من ي
و إذا تعلم فلكي يحصل على شهادة تؤهله لوظيفة ال ـه، فهــقادراً على ممارسة نزوات

وقوانين العقل، وهو يكره الحرية بمعناها  فهماً لقوانين الطبيعة دزداـليرتقي تعلمه وي
ن أحالم عمره أن يجد ــي مــة، العبثــر المسؤوليــرادف للعقالنية وبوجهها اآلخــالم

ي ال إبداع الة عليه، أو يجد الوظيفة الروتينية التــون عــستطيع أن يكاإلنسان الذي ي
كتساب معلومات ومهارات جديدة.فيها وال سعي حثيث إل  

وهلة األولى سخيفاً، كم ـدو للــؤاالً يبــاسبة أن أسأل ســي بهذه المنــليلــى: إسمحوا ل
ة هندسية، ـملك موسوعة وكذلك كم مهندس يــن أطبائنا يملك موسوعة طبيــطبيب م
اً مشابهة لمهن النجارة ـاء غدت مهنــذه األشيــة دسمة، كل هــاذ يملك مكتبــوكم أست

حدادة وتصليح السيارات.وال  

ي يرطّن باإلنكليزية ــدنا اللواتــاء المجتمع عنــن نســرأة مــل لنسأل كم إمــسنــاء: ب
اإلنكليزي والفرنسي وما يستجد فيه من ى األدب ــويثغثغن بالفرنسية على إطالع عل

وهل حرضهنَّ ذلك  اب قرأَن وماذا فهمنَ ــن الكتـّاب وكم كتــم رأنَ ــإبداعات، لمن ق
حفظَن إال الشعارات ـوزات وال ينَّ إال البــاهالت ال يتقــنَّ جــداع؟ أكثرهــى اإلبــعل

 والنكات الماجنة.

ع وتحيي مقولة التجمع، فالعبثي غير مرتبط أحمــد: العبثية تقضي على مقولة المجتم
راحه بعزه وذله بكبريائه وإحباطه بإنتصاراته وإنتكاساته، يهمه ـراح مجتمعه وأتــبأف

ر من قضية التلوث أو البطالة، ال تهمه هوية الوطن ــروحية أكثــسعر المشروبات ال
جنبية، ال يهمه إن كانت وكينونته فهو ال يميز بين السيادة واإلرتهان الى إرادة دولة أ

أحزاب البلد مهما اختلفت في طروحاتها كلها تقف تحت مظلة الوالء للوطن والسعي 
ان معينة أو ـل لمصلحة دول أجنبية أو أديــزاب تشتغــام أو كانت أحــر العــالى الخي
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و على حساب تدمير سيادة البلد وتخريب اإلقتصاد وتمزيق النسيج ــمذاهب معينة ول
جتماعي.اإل  

ليلــى: أصغيت مرة الى أبي وجدي يتناقشان في السياسة فقال أبي لجدي... من أجل 
ورنا ـة ضعف شعــانية، وماذا كانت النتيجــواطنيتنا اللبنــربية أضعنا مــوميتنا العــق

ى أنظمة ديكتاتورية شمولية تعتمد نظام ـوميتنا إال علــن قــم نحصل مــبمواطنيتنا ول
دم آخر ما تبقى من فروسية اإلنسان ومروءته لتجعل ـابرات الذي يهــوالمخالعسيس 

التي قامت عليها القومية العربية  رؤيةد زور، إّن الــه واش وكذاب ومنافق وشاهــمن
وناً إقتصادياً دء كانت رؤية غامضة كي ال نقول خاطئة، فبدل من أن تثمر تعاـمنذ الب

إنفتاحاً على الحضارات األخرى وإستنهاضاَ للمرأة افية مشتركة وــوعلمياً وأرض ثق
اوى رجال الدين ومن لعنة كونها عورة، إذا بها ال تثمر إال تدخل ـن فتــوتحريرها م

ي شؤون الدول الصغيرة والعبث بسيادتها وتحريض مذاهبها وبث ــدول الكبيرة فــال
النسيج اإلجتماعي منذ  ي هي عنصراً أساسياً فيـات التينــروح العنصرية ضّد األثال

 مئات السنوات.

ومية العربية غير إستبدال أنظمة فاسدة ــرت القــٌل حكيم ماذا أثمــصونيا: والدك رج
ر الغيبي الديني بمجتمع يغرق ـد فساداً، ومجتمع يغرق في الفكــبأنظمة مخابراتية أش

يف الثقافات وتجوارات ــادة األشخاص وعلك الشعــر الغيبي األيديولوجي وعبــبالفك
زبية واإلقطاع القديم بإقطاع جديد أعتى وأدهى ــة بعصبية حــمستبدالً العصبية القبلي

وميات العربية غير ـات، ماذا فعلت القــول والحريــة في مصادرة العقــر براعــوأكث
د ــات الحقــجينــالي زرع ة وبالتــة إحساسها بالدونيـات األثنية وتنميــإضطهاد األقلي

ن المجتمع األم لبناء مجتمعها ــائها وزرع حلمها باإلنفصال عــي أحشــراهية فــوالك
 الخاص بها.

رة من ثمرات الفكر القومي كانت فصل السودان عن مصر ــرة مبكــحســام: أول ثم
اء ديكتاتوريات ـي أغلب البلدان وبنــى الحكم فــاط علــالء الضبــرة إستيــي ثمــوثان

ريات بإسم صوت المعركة يعلو على كل صوت، ــول والحــرية صادرت العقــعسك
ل خسرنا المزيد وال ـول، فال األرض تحررت بــل تحرير العقــرير األرض قبــوتح
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ل غرقنا في تقليد ــول تحررت بــل ضاعفنا عدد الالجئين وال العقــجئين عادوا بالال
وعبادة أيديولوجيا الشعارات واألزالم.األنظمة التي تقوم على مبدأ عبادة الشخص   

ن من جهة ـا بالديــومية ربطهـــارسة القــا والممــي الرؤيــأ المميت فــسليمان: الخط
والعنصر الدموي أي األثنية العربية من جهة أخرى، حتى أّن كل أبناء الديانات غير 

أنها قومية المسلمين اإلسالمية شعروا وكأنهم خارج دائرة القومية، فهي ال تعنيهم وك
ر مذهب حكام ــاع المذاهب اإلسالمية غيــر حتى أّن أتبــة أكثــفقط، ثم تضييق الحلق

الدول، شعروا وكأّن القومية هي قومية مذهب الحاكم وهي ال تعنيهم أيضاً، زد على 
ذلك الشرائح التي تنتمي الى أثنيات غير عربية الحسب والنسب كاألكراد في العراق 

ر، كل هؤالء شعروا وكأنهم ــي الجزائــوب السودان واألمازيغ فــي جنــفارقة فواأل
ي نسج تاريخها ـذ آالف السنوات وساهموا فــدادهم منــاء على أرض سكنها أجــغرب
الذي ساهم  اداتها وحضارتها، أليس شعوراً مخزياً أن يشعر الكردي،ــاليدها وعــوتق

بدفع آالف الشهداء في قتال الصليبيين وتحرير األرض ادة األيوبيين ــأجداده تحت قي
من رجسهم وأولها القدس، أنه أصبح غريباً في قومية تعتمد اإلنتماء العرقي، وكذلك 

ي السعي ــستبسلوا فــاربة الفرنسيين واي محــوا آالف الشهداء فــاألمازيغ الذين دفع
هم شبه غرباء ألنهم ال ينتمون ى إستقاللها وحريتها أن يجدوا أنفسـلحصول البالد عل

دموياً الى العرق العربي أو ألنهم ال يريدون دفن لغتهم الخاصة بهم مع إعتبارهم أّن 
اللغة العربية لغة مقدسة، أخطاء مرعبة بل قصور في الفكر السياسي مرعب، ونحن 

ق النسيج ة مرحلة جديدة في تقسيم البالد وتمزيـة وبدايــروباً أهليــاآلن ندفع الثمن ح
 اإلجتماعي وتدمير الحضارات. 

بالتنسيق والتكامل اإلقتصادي، لماذا اك عشرات األخطاء، لماذا لم يبدأوا ـصونيا: هن
نتقال اليد العاملة ورؤوس ويسهلوا إ دـوار شبكات سكك حديـدول الجلم يمددوا بيــن 

تربوي كي يصبح عند ادل المهارات، لماذا لم يبدأوا بالتنسيق والتكامل الـاألموال وتب
ري متقارب ورؤية متناغمة إن لم نقل ــركة ونمط فكــة مشتــربي لغــكل الشباب الع

ى الخصوصية داخل ــي المحافظة علــولة شبه بديهية وهــموحدة، لماذا لم يفهموا مق
ى، لماذا أهمل كل بلد ـة سليمة منذ الخطوة األولــاء قوميــة لبنــون الرؤيــالوحدة فتك

ه أّن مصلحة العروبة تقتضي ذلك، كان ـاً منــة القديمة ظنــي جذوره الحضاريــعرب
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رعونية والسوريون أن ـة ومعهم حضارتهم الفــوا الى العروبــعلى المصريين أن يأت
ة اآلرامية، والعراقيون أن يأتوا الى ــة ومعهم حضارتهم السريانيــوا الى العروبــيأت

هم السومرية البابلية الكلدانية األشورية، واللبنانيون أن يأتوا ة ومعهم حضارتــالعروب
ى العروبة ومعهم ـوا الــون أن يأتــة ومعهم حضارتهم الفينيقية، واليمنيــى العروبــال

ة وبذلك فقط نعود لنحيي الحضارة العربية ــحضارة سبأ وحمير، بذلك تغتني العروب
 التي تأسست في العصر العباسي األول.

دة ـافي كتمهيد لوحــل اإلقتصادي والثقــدأ التنسيق ثم التكامــســام: كان يجب أن يبح
رب فاألقرب، فمصر مثالً كان عليها أن تعرف أّن ــى نمط األقــرؤيا السياسية علــال

ى سوريا واليمن، ــز الفــقــة على الع السودان وليبيا له األولويــل مــالتنسيق والتكام
ل مع العراق له األولوية على القفز ــيجب أن تعرف أّن التنسيق والتكاموسوريا كان 

انية هي ـوتها الثــد اإلستقالل خطــزائر كان يجب أن تعرف أنه بعــالى مصر، والج
ن ـن، سلسلة مــة مع اليمــونس، وكذلك السعوديــرب وتــل مع المغــالتنسيق والتكام

ة والجنوح الى ــاع الرؤيــاصم وضيــوالتشرذم والتخى التشتت ــادت الــاء قــاألخط
 التطرف ومزيد من الغرق في المتاهات، إنها محنة العقل العربي.

ها ــاهى بأنــي كانت تتبــاسية والتــورها العبــي عصــربية فــأحمــد: والحضارة الع
فراعنة، فتصنع رس والهنود والـفافة اليونانيين والبابليين والـــإستطاعت أن تهضم ثق

ي قوالب اللغة العربية، إذا بها في العصر ـولية مسكوب فــة إنسانية شمــكوكتيل ثقاف
اه الثقافة الغربية ـربين شردوا باتجغتــا ماعل فمثقفيها إمــركة التفــالحديث تخسر مع

 ى الوقوف علىـــادوا الـــن عــافة األم، وإما متشرقيــل صرتهم مع الثقــوقطعوا حب
 األطالل والحنين الى الخيام والغرق في الفقه الديني العقيم.

ارات الخمس بسبب ما خلقته التناقضات من سلبيات ــي القــذا تشردنا فــسنــاء: وهك
ن تخلف إقتصادي ترافق مع نمو سكاني، والمصيبة أننا أخذنا معنا الى مغترباتنا ـوم
ا العدوانية وتقوقعنا على أنفسنا خوفاً من ــرفة وروحنــا الرجعية والمتطــل أفكارنــك

رى وأصبحنا عالمة فارقة في المغتربات بل ـي الشعوب األخــالشي فــان والتــالذوب
افاتها ــع ثقــاً مــاعل حضاريــن نتفــي إستضافتنا، فال نحــدول التــأصبحنا مشكلة لل

الدول والحضارات بأننا ا، حتى أجمعت كل ــود الى بالدنــن نعــوحضاراتها وال نح



16 

 

ية، واليمين المتطرف في أوروبا وأميركا يقول أننا خاليا أصبحنا مشكلة كوزموبوليت
 سرطانية في مجتمعاته يجب إستئصالها بأسرع وقت ممكن.

األنظمة الديكتاتورية الشمولية التي تصادر عقول الناس وحرياتهم وكراماتهم ليلــى: 
ن روح عدوانية تؤلب كل شعوب العالم علينا ـينتجه م ي وماــأمامنا، والتطرف الدين

ن الخالص؟ــل أيــمن ورائنا وأين المفر ب  

و ما صح في العقل، ـل، فالصحيح هــودة الى منطق العقــسليمان: ال خالص إال بالع
رم ــبناء مجتمعات مدنية عقالنية تحترم جميع الديانات وتتعامل معها بالتساوي وتحت

اء المجتمعات السليمة، ومن أولى بديهيات العلم أال يزيد النمو ــي بنــف بديهيات العلم
ى النمو اإلقتصادي، وترشيد األسرة والمساواة التامة بين الرجل والمرأة ـالسكاني عل

نقدي موضوعي، والتفاعل مع إيجابيات راث األدبي والديني بعقل ــوإعادة دراسة الت
ياة أو موت بالنسبة للشعوب العربية والحضارة رى، إنها معركة حــالحضارات األخ

 العربية.

ا صح في العقل.. ـل فالصحيح مــق العقــى منطــودة الـــالص إال بالعــالجميع: ال خ
ل.ـــي العقــالصحيح ما صح ف  

 


